Referat fra styremøte i Norsk radiologisk forening 21. januar 2014
Sted: Radiologisk avdeling, Ahus
Tilstede: Gaute Hagen, Anne Taule, Anne Negård, Per Kristian Hol, Ulrika Ekseth, Petter Hurlen,
Raymond Brønn, Charlotte de Lange og Hanne Munkelien

Sak 01/14
Presentasjon av Norsk forening for muskel- og skjelettradiologi
Roar Pedersen og Johan Castberg Hellund ble ønsket velkommen som representanter for NFMSR.
De orienterte om sitt arbeid og fremtidige planer.
Sak 02/14
Noraforum
Redaktør Roar Pedersen informerte om Noraforum. Annonseinntekter har vist seg vanskelige å få
inn, og man vil forsøke å finne nye annonsører. Bladets fremtidige skjebne avgjøres på årets
generalforsamling.
Sak 03/14
Referat fra styremøte 21.11.2013
Referatet ble godkjent med en liten justering i møteplanen for 2014. Se sak 06/14.
Sak 04/14
Resultat og balanse pr. 31.10.2013
Økonomien er tilfredsstillende. Videre utbetalinger til underforeningene vil bli eget punkt på årets
generalforsamling.
Sak 05/14
Oppsummering ESR Annual Leadership Meeting 2013
Raymond Brønn og Ulrika Ekseth orienterte om ledermøtet i Barcelona, og konkluderte med at det
er viktig at Norsk radiologisk forening er representert. Temaer som ble drøftet:
a) Ønskelig med felles europeiske retningslinjer for lengden på spesialistutdannelsen.
b) Ønskelig med et felles akkrediteringssystem som kan lette administrasjonen av poeng for
kurs/hospitering etc. Styrets representanter mener Norge også bør ha et slikt system.
c) Diskusjon om hva en radiolog bør være. En definisjon alle syntes å kunne være enig i,
gjengis her:
”An imaging consultant is a well clinically educated doctor who has close contact with
patients, clinicians and referrers. Takes medical responsibility and makes clear decisions in
the reports and is an integrated part of the therapeutic plan.”

Sak 06/14
Møteplan 1. halvår 2014
26. februar: Aslak Aslaksen og informerer om sitt arbeid for kreftstrategi og henvisningspraksis i
Helsedirektoratet. Legenes Hus.
26. mars: Møte med nukleærmedisinerne i Legenes Hus.
30. april: Ordinært møte i Legenes Hus.
20.-21.mai: Møtet forsøkes avholdt på Hurtigruten kombinert med besøk ved radiologisk avdeling
på sykehuset i Ålesund. HEM undersøker priser på Hurtigruten.
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Sak 07/14
Høstmøtet 2014
GH har ikke mottatt svar på styrets siste henvendelse angående ny modell for sponsorpakker og
eventuell arrangementsforsikring.
Sak 08/14
Glidende overgang NIFU rapport
Styret vil ikke gå inn i rapporten, men i videre arbeid fremheve hva som er best for pasienten. Anne
Taule har formulert et utkast til et brev til Helsedirektoratet. Brevet vil, sammen med kopi av
Kunnskapssenterets rapport Effekten av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus,
bli sendt til Helsedirektoratet, til helseminister Bent Høie, og eventuelt til Dagens Medisin.
Sak 09/14
Dagens medisin: Radiografer vil overta radiologers oppgaver
Dagens medisin har gjengitt innholdet i NIFU-rapporten. Se for øvrig forrige sak.
Sak 10/14
Henvendelse fra Norsk gynekologisk forening
Styret setter pris på henvendelsen fra NGF, som omhandler hva klinikerne ønsker seg fra
beskrivende og henvisende radiologer. GH sender en oppfordring til abdominalforeningen om å ta
ansvar for standardisering for sine felt i forhold til klinikere. Saken vil bli tatt opp i Noraforum, RB
lager et forslag til saksinnlegg. CdL legger ut saken på nettsidene.
Sak 11/14
Henvendelse ang. thoraxradiologi
Styret har fått en henvendelse angående problematikken rundt bifunn. GH sendt henvendelsen til
Norsk forening for thoraxradiologi, og oppfordrer til diskusjoner om dette, eventuelt på Høstmøtet
Styret ser også for seg at Kunnskapssenteret har noen tanker om dette, og vil følge opp videre når
det foreligger svar fra underforeningen.
Sak 12/14
Health Management - Radiology in Europe
Henvendelsen gjelder statistikk til bruk i et nytt magasin. GH har fylt ut den informasjonen styret
har tilgang til, og sender forespørselen videre til Jarl Jakobsen, som er magasinets norske
redaksjonsmedlem, for komplettering.
Sak 13/14
Høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret
AN ser på høringen og utformer et forslag til høringssvar.
Sak 14/14
Innlegg i Overlegen
Overlegeforeningens tidsskrift Overlegen ønsker en faglig presentasjon av Norsk radiologisk
forening. HEM skriver et utkast.
Sak 15/14
Orienteringssak: Lederseminar DNLF 15-16.1.2014
Den norske legeforening arrangerte lederseminar 15.-16. Januar 2014, og GH orienterte om
Legeforeningens prioriteringer neste periode, Ny regjering – nye muligheter ved helseminister Bent
Høie som understreket 3 satsningsområder: Fritt behandlingsvalg, nasjonal Helse- og sykehusplan
skal ferdigstilles ila. 2015 og redusering av unødvendig venting på kreftområdet.
Sak 16/14
Orienteringssak: Statusrapport Norsk radiologisk forening pr. 1.1.2014.
Foreningen har nå over 1000 medlemmer, og HEM lager en notis til Noraforum.
Sak 17/14
Eventuelt
a) PKH presenterte det foreløpig programmet for Høstmøtet.
 Generalforsamlingen avholdes 22.oktober kl. 11.30.
 Felles konferansemiddag avholdes 23. oktober kl. 19.00
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Eventuell egen middag for radiologene bestemmes på et senere tidspunkt.

b) Nevroradiologene har meldt avbud til Röntgenveckan. GH sender henvendelse til de andre
underforeningene om det er noen som kan stille med et foredrag.

Neste møte blir på Legenes hus onsdag 26. februar med Aslak Aslaksen.

Hanne Munkelien
Sekretær

____________________
Gaute Hagen

____________________
Anne Taule
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